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BESKRIVNING

Det är juni 1810 och det brinner en eld på terrassen till det Fersenska palatset. Grevinnan Sophie Piper rör
sig oroligt fram och tillbaka, göder elden med brev och avskrifter som under inga omständigheter får
hamna i orätta händer. På Stockholms gator hörs pöbeln ryta: De ska hänga räfvhonan i hennes egna tarmar
och sedan supera på Haga. Där förbereder sig drottning Charlotta på flykt. En båt väntar nere i
Brunnsviken för att föra henne bort om folket bestämmer sig för att anfalla slottet. De är båda offer för en
omsorgsfullt planerad hatkampanj som dirigeras från Glada tackan. En krog som ägs av Johanna, som en
gång kallades Pottungen och var Charlottas tjänsteflicka. Räfvhonan är den fristående och sista delen i
trilogin om Charlotta, Sophie och Johanna. Det är en berättelse om hat som förgör och kärlek som
överlever trots allt.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Anna Laestadius Larsson - Wikipedia

Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Här kan du söka våra talböcker,
punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. Du kan ladda ner ...

Räfvhonan - Anna Laestadius Larsson - Sladdertackans bokblogg

Räfvhonan, Piratförlaget, 2015 ISBN 978-91-642-0454-7; Hilma - en roman om gåtan Hilma af Klint,
Piratförlaget, 2017 [17] Referenser a b; a b; Externa länkar ...

Räfvhonan av Anna Laestadius-Larsson - bokblogg SkrivarSidn

Det är juni 1810 och det brinner en eld på terrassen till det Fersenska palatset. Grevinnan Sophie Piper rör
sig oroligt fram och tillbaka, göder elden med brev ...



3

RÄFVHONAN

https://www.bo-fi.club/?p=R%C3%84FVHONAN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=R%C3%84FVHONAN&ln=se
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